
 

 

 
 

 
 La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 18 de maig de 
2015, adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
 
 
 HISENDA 
 Declarar les obres de reforç estructural en la finca situada a la Pedrera a càrrec de la 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDES GARRAF, d’especial interès o utilitat municipal. 
 Declarar les obres de construcció de noves oficines al c. Clascar, 2, a càrrec de VINSEUM 
d’especial interès o utilitat municipal. 
 Atorgar a les Comunitat de Propietaris de la plaça Pau Casals, 12, 13 i 15, una bonificació del 5% 
de la quota de l’Impost sobre construccions i obres per les instal�lacions d’ascensors 
 Aprovar relacions de baixes pel concepte de sancions, presentades per l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
 Concedir una bonificació del 90% de l’impost de béns i immobles urbans per família nombrosa. 
 Concedir a cinc contribuents , la bonificació del 50% de les liquidacions de la taxa de prestació 
de serveis d’intervenció integral en les activitats i instal�lacions corresponent a les llicència concedides 
per activitats  
 GOVERNACIO 

Resoldre peticions de llicències d’ocupació de la via pública amb taules cadires i altres elements, 
davant establiments de pública concurrència.  

Autoritzar la venda de productes pirotècnics en el local comercial del c. Tossa de Mar, 22. 
RECURSOS HUMANS 

 Aprovar una relació de treballs especials i d’altres realitzat pel personal laboral i funcionari. 
 Aprovar la proposta del tribunal qualificador respecte a la borsa d’Auxiliar administratius/ves. 
 Mantenir l’ampliació de jornada d’un auxiliar administrativa de l’OAC. 
 Aprovar la realització de pràctiques d’una estudiant de l’escola d’Administració Pública de Kehl 
(Alemanya) al servei de Comerç i Turisme. 
 Atorgar a una Agent de la Policia Local, una excedència voluntària per incompatibilitats mentre 
presti serveis en organisme o entitats del sector públic. 
 Contractar dos conserges especialistes adscrits al servei de Cultura . 
 Aprovar sis comissions de serveis de personal del servei d’Ensenyament, de Llars d’Infants. 
 COMPRES i CONTRACTACIÓ 
 Donar compte dels contractes tramitats per procediment negociat i obert, al Registre Públic de 
contractes de la Junta Consultiva de contractació Administrativa del Ministeri d’Hisenda i 
Administrativa Pública i a la Sindicatura de Comptes. 
 BENESTAR SOCIAL 
 Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives del servei psicològic del 
SIAD del Casal x la Igualtat. 
 Efectuar convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts econòmica a alumnes que pertanyen a 
famílies amb pocs ingressos. 
 Sol.licitar al Consorci AOC la baixa del servei HÈSTIA, i la migració del mateix a la Diputació de 
Barcelona. 
 SALUT 
 Nomenament de dues Mediadores de Consum. 
 
 



 

 

 
 URBANISME 
 Aprovar el document provisional del projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-
2127.Accés a la Muntanya de Sant Jaume 
 Adjudicar a l’empresa GARBET, NETEJA I MANTENIMENTS INTEGRAL SCCL I NOU SET ENMPRESA 
D’INSERCIÓ SCCL UTE els serveis complementaris del contracte de neteja d’edificis municipals. 
 Prorrogar a l’empresa PROJECTES D’ENGINYERIA I MANTENIMENT D’EXTINTORS SL (PIMEXA) 
el contracte de manteniment i revisió de les instal�lacions contra incendis. 
 Adjudicar a l’empresa PUJADO IL.LUNINACIÓ SA. els serveis de manteniment de les 
instal�lacions d’electricitat dels edificis municipals LOT,1. 
 Adjudicar a l’empresa ELECTRICA GÜELL SA. els serveis de manteniment de les instal�lacions 
d’electricitat dels edificis municipals LOT, 2. 
 Adjudicar a l’empresa LAMPISTERIA SALVADOR SL, el contracte administratiu d’obres de 
substitució del d¡sistema d’aigua calenta sanitària a les instal�lacions del camp de futbol l’Espirall 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de renovació de les portes d’entrada a l’edifici del 
CEIP Baltà Elias. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de reparació de la passera i pilars exteriors,  
existents en el CEIP Pau Boada 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de renovació del cel ras i millora de l’enllumenat del 
segon pis del CEIP Estalella Graells. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de reparació de la coberta del CEIP Cristòfor Mestres. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de millora de la calefacció del CEIP Cristòfor Mestres. 
 Aprovar el projecte d’execució de les obres de millora de l’aïllament del sostre de la cambra 
sanitària de la llar d’Infants El Parquet. 
 Concedir llicència urbanística a la Comunitat de Propietaris del c. Puigmoltó, 12, per a obres de 
reforma en l’edifici d’habitatges plurifamiliar. 
 MEDI AMBIENT 
 Adjudicar a l’empresa NOU VERD SCCL, les tasques de manteniment i obertura al públic de 
l’espai Muntanya de Sant Jaume. 
 PROMOCIO ECONOMICA 
 Adjudicar a l’empresa FUTURE4WORK , la realització del Pla de suport a la implementació del Pla 
Director d’Ocupació dins el marc Penedès en Acció Per a l’Ocupació. 
 Deixar sense efecte l’adjudicació de tasques de formació del Mòdul de Planificació i iniciativa 
emprenedora en petits negocis i adjudicar-ho al formador que va quedar en segon lloc. 
 Modificar els mòduls i horaris de l’acció formativa del Mòdul IF005-Operacions bàsiques de 
restaurant i bar aprovada en data 23 de febrer 
 Aprovar amb l’entitat NOU SET EI, SCCL, l’addenda 4 al conveni marc de col�laboració del 
projecte “Vilafranca Inclusió”. 
 COMERÇ i TURISME 
 Concedir autoritzacions de venda del mes de maig per als mercats no sedentaris dels dimarts i 
dels dissabtes. 
 SERVEIS URBANS 
 Es ratifiquen informes a petició de l’Organisme de Gestió Tributària , de diferents expedients de 
no subjecció de la taxa de residus. 
 PROTECCIO CIVIL 
 Subscriure conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafranca. 
 Resoldre de mutu acord i deixar sense efecte el conveni amb l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil del Gran Penedès. 
 



 

 

 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Complex Aquàtic de Vilafranca. 
 Homologar el Pla d’autoprotecció del centre Teatre Casal de Vilafranca. 
 CULTURA 
 Contractar a l’empresa LA PERLA29 SL. per la representació de l’espectacle  “Una giornata 
particolare” al teatre Cal Bolet. 
 GENT GRAN 
 Subscriure conveni amb l’Associació Gestora Casal de l’Espirall, per col�laboració en les activitats 
del Casal de la Gent Gran de l’Espirall. 
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Pere Regull i Riba 

 
 
 


